Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 9 januari 2019
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Ten Heuw, Elferink, Bruggink, Bron (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris), De Boer
(ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
9-1-2018

Nr.
A02

Onderwerp
2188582 - Initiatiefvoorstel
Pro Hengelo inz.
parkeervoorstel
medewerkers gemeentehuis

Besluit
Instemmen met concept-brief als reactie op het
initiatiefvoorstel van Pro Hengelo over het parkeervoorstel
voor medewerkers bij het stadskantoor.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college maakt wensen en bedenkingen kenbaar met betrekking tot het
initiatiefvoorstel van Pro Hengelo.

Portef.h.
Claudio Bruggink

9-1-2018

A04

2160772 - Resultaat
Rekenkameronderzoek 'Grip
op afval', evaluatie
uitvoering afvalbeleid door
Twente Milieu

Bijgevoegde brief als bestuurlijke reactie op het rapport
'Grip op afval' naar de gezamenlijke rekenkamercommissie
vast te stellen.

9-1-2018

B01

2170053 - Raadsvragen over
de gemeentevlag

Het college besluit de vragen van lid Van Veen over de
Hengelose gemeentevlag te beantwoorden conform
bijgevoegde brief.

De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Hengelo,
Enschede, Oldenzaal en Hof van Twente hebben de uitvoering van het
afvalbeleid door Twente Milieu geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd
door het bureau Necker van Naem).
Het eindrapport ‘Grip op afval, evaluatie van de uitvoering van het
afvalbeleid door Twente Milieu’ met aanbevelingen van de samenwerkende
rekenkamers per brief van 19 september 2017 aangeboden aan raad van de
gemeente Hengelo en per separate brief aan het college, met daarbij het
verzoek om een bestuurlijke reactie. Met deze brief voldoet het college aan
dit verzoek.
Lid Van Veen heeft vragen gesteld over het gebruik van de Hengelose
gemeentevlag. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

9-1-2018

B02

2171375 - Aanvullende
raadsvragen van Lid van
Veen en Pro Hengelo mbt de
gemeentevlag

Het college besluit de aanvullende vragen van lid Van
Veen en Pro Hengelo over de Hengelose gemeentevlag te
beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Lid Van Veen en Pro Hengelo hebben aanvullende vragen gesteld over het
gebruik van de Hengelose gemeentevlag. Het college heeft deze vragen
schriftelijk beantwoord.

Sander Schelberg

9-1-2018

B03

2189741 Prestatieafspraken 20182019 Welbions/Ookbions

de raad te informeren via bijgevoegde brief

Marcel Elferink

9-1-2018

B04

2179516 - Ontwerp
bestemmingsplan Hengelose
Es Noord (Nieuwe Es)

Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) (NL.IMRO.0164.BP01150201);
2. in te stemmen met de behandeling van de
vooroverlegreacties zoals verwoord in het 'Verslag van
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Hengelose Es
Noord (Nieuwe Es)';
3. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande
brief;
4. het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord
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Op grond van de Woningwet maken gemeente, woningcorporatie en
huurdersorganisatie afspraken met elkaar. Deze prestatieafspraken hebben
betrekking op de omvang van de woningvoorraad, de bijdrage van de
corporatie aan leefbaarheid en kwaliteit en de duurzaamheidsopgave in de
stad. We maken nu afspraken voor een periode van 2 jaar. De gemeente,
Welbions en Ookbions hebben de prestatieafspraken ondertekend. Het
informeert de raad hierover per brief.
Het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) maakt de
herstrcturering van de Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) mogelijk . Het
plangebied Nieuwe Es wordt begrensd door de H. Leefsmastraat, C.
Ritsemastraat, Van Alphenstraat, J. Tooropstraat en F. Versterstraat. Het
bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 229 grondgebonden
woningen en de daarbij behorende voorzieningen in het plangebied
mogelijk. Ook zijn de twee flats die gerenoveerd worden ingepast in dit
bestemmingsplan. Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan
Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) is vooroverleg gevoerd met de provincie,
het waterschap en enkele andere instanties. In het 'verslag van vooroverleg
- voorontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)' zijn de

Sander Schelberg

Marcel Elferink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
(Nieuwe Es) gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage te leggen.

9-1-2018

B05

2181798 - Raadsvragen over
de verkeersveiligheid
rondom de Titus
Brandsmaschool

De beantwoording van raadsvragen CDA over de
verkeerssituatie in de Drienerstraat vast te stellen.

9-1-2018

B06

2191886 - Aanpassing CARUWO

Het college besluit:
- De in de cao 2017-2019 overeengekomen wijzigingen
met betrekking tot het derde jaar WW en het
loopbaanadvies in de HAR op te nemen;
- Deze te publiceren in de Centrale voorziening decentrale
regelgeving (Cvdr).

9-1-2018

B07

2191889 Rechtspositieregeling
buitengewoon ambtenaren
burgerlijke stand

Het college besluit:
- Het voornemen te hebben H. 31 van de HAR (de
rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaren
burgerlijke stand) aan te passen op basis van de voorbeeld
rechtspositieregeling van de VNG;
- Dit voornemen aan het GO voor te leggen;
Bij instemming van het GO dit voorgenomen besluit
de status van definitief besluit toe te kennen.
Het college wordt voorgesteld:
- Vanuit het GRP een bedrag van € 75.000 beschikbaar te
stellen voor het project Sports Centre Hengelo 2e fase.
- Deze bijdrage moet conform het GRP t.l.v. de post
maatregelen civiel worden gebracht. Het bedrag wordt
geactiveerd en onttrokken uit de voorziening GRP

9-1-2018

B08

2189660 - Aanpassen
dekkingsvoorstel Sports
Centre Hengelo fase 2

9-1-2018

B09

2181420 - Informerende
brief aan de Raad inzake de
verzelfstandiging van
Wijkracht

- in te stemmen met de informerende brief aan de raad
inzake de verzelfstandiging van Wijkracht

9-1-2018

B10

2183211 - Raadsvragen over
beperkingen in de
bereikbaarheid van bedrijven

kennis te nemen van de beantwoording van schriftelijke
raadsvragen van het CDA over de bereikbaarheid van
Twentekanaal en deze vervolgens aan te bieden aan de
Pagina 2 van 3

Publieksvriendelijke samenvatting
vooroverlegreacties opgenomen. De vooroverlegreacties hebben niet geleid
tot aanpassingen in het plan. Wel zijn er enkele ambtelijke aanpassingen
aangebracht in het plan. Na instemming door het college wordt het ontwerp
bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) gedurende 6 weken ter
inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen indienen.
het CDA stelt raadsvragen over de verkeersveiligheid in de Drienerstraat ter
hoogte van de Titus Brandsmaschool. De gemeente is bekend met de
drukke verkeerssituatie maar er is geen sprake van een objectieve
gevaarlijke situatie waar ongevallen gebeuren. gemeente en school zijn
goede gesprekspartners over de verkeerssituatie. Dit heeft al geleid tot
aanpassingen en educatie projecten die bijdragen aan een verbeterde
verkeersveiligheid rondom de school.
Op 5 oktober 2017 is een nieuwe cao van kracht geworden voor
gemeentepersoneel. Daarin zijn afspraken gemaakt over een aantal zaken.
Door invoering van de Wet werk en zekerheid wordt het recht op een
uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) langzamer opgebouwd
en is de duur van die uitkering korter. In de cao is afgesproken dit voor
gemeente ambtenaren te herstellen. Voor hen wordt vanaf 01-01-2018 het
recht op WW hetzelfde als voor de invoering van de Wet werk en zekerheid.
De ambtenaren gaan daarvoor een kostendekkende premie betalen. Er is
ook afgesproken dat ambtenaren iedere drie jaar recht hebben op een
loopbaanadvies. Eerder was dit iedere vijf jaar. De gemeente is verplicht om
deze landelijk overeengekomen wijzigingen op te nemen in haar lokale
arbeidsvoorwaardenregeling, de HAR (Hengelose Arbeidsvoorwaarden
Regeling). Met dit besluit heeft het college geregeld dat dit gebeurt.
Gemeenten moeten een rechtspositieregeling vaststellen voor de
buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand (de 'trouw ambtenaren'). De
regeling moet per 01-01-2018 opnieuw worden vastgesteld omdat er in
landelijke regelgeving wijzigingen zijn doorgevoerd. Met dit besluit heeft het
college de nieuwe rechtspositieregeling vastgesteld voor de gemeente
Hengelo.
De raad heeft in november 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor de
realisatiefase van het Sports Centre Hengelo fase 2. In dit voorstel is ter
dekking een ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) subsidie
opgenomen van € 60.000. ZON is een subsidieregeling van de provincie
Overijssel voor de uitvoering van maatregelen om de zoetwatervoorziening
in oost Nederland klimaatbestendig te maken. Gedurende het project is
besloten, vanwege de lange subsidieperiode (5 jaar), de subsidie in te
zetten voor het project Herinrichting Watertorenlaan en het ontstane
dekkingstekort aan te vullen met een bijdrage uit het Gemeenlijk
Rioleringsplan.
Wijkracht heeft de gemeente Hengelo over de voorgenomen
verzelfstandiging van Wijkracht geïnformeerd. Op 1 maart 2016 is het
maatschappelijk werk in de gemeente, uitgevoerd belegd bij de nieuwe
organisatie "Stichting Wijkracht". Uitgangspunt bij de oprichting was om
Wijkracht in een periode van circa 2 jaar volledig te verzelfstandigen.
het CDA maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van industrieterrein
Twentekanaal door de werkzaamheden die nu aan de Boekelosebrug
gebeuren en door de werkzaamheden die nog gepland staan. Deze zorg

Portef.h.

Claudio Bruggink

Jan Bron

Jan Bron

Jan Bron

Datum

9-1-2018

19-12-2017
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp
op industrieterrein
Twentekanaal

B12

2180800 - Samenstelling
hoofdstembureau
gemeenteraadsverkiezingen
2018-2022

---

2158877 Bezwaarschrift tegen
besluit op bezwaren nav
WOB-verzoeken 2014

Besluit
raad.

1. te benoemen tot leden van het hoofdstembureau van
de gemeente Hengelo voor de periode 1-1-2018 tot en
met 31-12-2021:
- Gerrit Jan Eeftink (griffier),
- Edo Kamers (leerling De Grundel),
- Astrid Mos (juridisch beleidsmedewerker burgerzaken),
- Max van Ravensberg (specialist publiekszaken).
2. Gerrit Jan Eeftink aan te wijzen als plaatsvervangend
voorzitter.
3. te benoemen tot plaatsvervangende leden van het
hoofdstembureau voor de periode 1-1-2018 tot en met 3112-2021:
- Anke Haarhuis-Oude Luttikhuis (adjunct griffier),
- Coen Hartendorp (adjunct griffier),
- Aquine Zondag (waarnemend afdelingshoofd
burgerzaken).
het bezwaarschrift, overeenkomstig het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld,
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wordt door de gemeente gedeeld en daarom is er bij aanvang van de
werkzaamheden aan de brug een omgevingsoverleg ingesteld om de
huidige verkeerssituatie op Twentekenaal te monitoren en zo nodig bij te
stellen. Bij het komende werk aan de sluizen zal er ook een vorm van een
afstemmingsoverleg ingesteld worden die de verkeerssituatie integraal
benaderd en communiceert.
Elke gemeente moet een hoofdstembureau hebben. Dit stembureau heeft
verschillende taken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het kijkt
bijvoorbeeld of de ingeleverde kandidatenlijsten aan de eisen voldoen en
het stelt de verkiezingsuitslag vast.
Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden en drie plaatsvervangende
leden. In de Kieswet is geregeld dat de burgemeester automatisch de
voorzitter is. Het college van B&W benoemt de andere leden.
De benoeming geldt voor vier jaar.

Bezwaarmaker is het niet eens met het op zijn verzoek genomen
besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De
commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het
bezwaarschrift niet is ondertekend, en dat niet duidelijk is of
bezwaarmaker nu namens zichzelf bezwaar maakt, of dat hij
optreedt namens een ander. Bezwaarmaker is daarop in de
gelegenheid gesteld om dit duidelijk te maken, en om, indien hij
een ander vertegenwoordigt, een daartoe strekkende machtiging
te overleggen. Bezwaarmaker heeft geen gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid. De commissie is gelet op het vorenstaande van
oordeel dat het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk moet
worden verklaard, omdat bezwaarmaker zelf niet is aan te merken
als belanghebbende bij het bestreden besluit en, voor zover hij
een ander zou vertegenwoordigen, een daartoe strekkende
machtiging ontbreekt. Het college heeft conform dit advies
besloten.

Portef.h.

Sander Schelberg

